ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA) – INSTRUCTIES STUDIE

1

STUDENT MAAKT EEN ACCOUNT AAN

Registreer jezelf met je Avans e-mailadres via https://learning-agreement.eu/

2

STUDENT VULT OLA IN

Klik op “My Learning Agreements –> Create New” en doorloop de volgende stappen:
1. STUDENT: Vul je eigen gegevens in
2. FIELD OF EDUCATION: Kies hier jouw studiedomein
3. SENDING INSTITUTION: Vul hier de gegevens van Avans in
•

Let op: Hogeschool (Stichting) Avans staat ingeschreven in Tilburg!

•

Faculty/Department = jouw academie bij Avans

•

Sending responsible person = contactpersoon van jouw academie bij Avans

4. RECEIVING INSTITUTION: Vul hier de gegevens van de Partnerschool in
5. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME: Vul hier je proposed Mobility Programme in
•

Table A = vakkenpakket in het buitenland, per vak (component) invullen

•

Table B = recognition at Avans, add 1 subject:
o
o

Component Title = Mobility Window
Number of ECTS = 30 ECTS

6. COMMITMENT: Onderteken je Learning Agreement digitaal

3

SENDING INSTITUTION CONTROLEERT EN TEKENT OLA

De door jouw ingevulde contactpersoon van de academie krijgt per e-mail een link waarmee hij de
OLA kan reviewen en bij akkoord digitaal kan ondertekenen.
Indien hij niet akkoord is kan hij de OLA ‘declinen’ met daarbij een opmerking. Jij krijgt in dat
geval een bericht dat je de OLA moet aanpassen.

4

RECEIVING INSTITUTION CONTROLEERT EN TEKENT OLA

Indien de Sending institution de OLA heeft ondertekend, krijgt de opgegeven contactpersoon van
de Receiving institution automatisch een e-mail met het verzoek om de OLA ook te reviewen en bij
akkoord digitaal te ondertekenen.
Indien hij niet akkoord is kan hij de OLA ‘declinen’ met daarbij een opmerking. Jij krijgt in dat
geval een bericht dat je de OLA moet aanpassen.

5

STUDENT DOWNLOADT PDF EN UPLOADT DEZE IN OSIRIS

Wanneer beide partijen de OLA hebben ondertekend, ontvang je een e-mail waarin staat dat de
OLA is “approved by both parties”. Je dient opnieuw in te loggen om de OLA als PDF te
downloaden. Vervolgens dien je de OLA te uploaden in Osiris.

